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 اوحديًث اقدمًي والدول األمه ومصائز بالشمن االعتبار
م

مآِعـًَةمَطاَغِتمَضِرَؼًةمَعـًَؾاماظؾَُّهمَوَضَرَب}:اظؼائلميفمطؿابهماظعزؼزم،ماظعادلنيمربمهللماحلؿد

ـًٖة ماْظُفؤعمِظَؾاَسماظؾَُّهمَصَلَذاَضَفاماظؾَِّهمِبَلِغُعٔممَصَؽَػَرِتمَعَؽإنمُطلِّمِعِنمَرَشّدامٔرِزُضَفامَؼْلِتقَفامُعْطَؿِؽ

ـُِفِممَرُدوْلمَجاَءُػِممَوَظَؼِد*مَؼِصـَُعوَنمَطاُغوامِبَؿامَواْظَكِوِف مَوُػِمماْظَعَذاُبمَصَلَخَذُػُممَصَؽٖذُبوُهمِع

،مظهمادلؾكموظهماحلؿدموػومسؾىممظهمذرؼكمالموحدهماهللمإالمإظهمالمأنموأذفد،م{َزاِظُؿوَن

موباركمودؾممصٓلماظؾفمم،موردوظهمسؾدهمحمؿّدامغؾقـاومدقدغامأنموأذفد،مطلمذيءمضدؼر

مم:مم وبعدم،ماظدؼنمؼوممإديمبنحلانمتؾعفمموعنموأصقابه،مآظهموسؾىمسؾقه

مبنيماحلقممغعمؿنمص مؼػرقمبه مسؼالمصطـّا مسؾىماإلغلانمأنموػؾه موجل( اهللم)سز

موواظؾارلم موؼزنمبهماِّعور، موؼؿدبرمبهمأحوالماظمميقزمبهمبنيماخلريمواظشرم، ،مملابؼني،

مم.لـنيظوؼعؿربممبرورماِّؼامموا

ربةمعنمعرورماظؾقاظيمغلخذماظعمأنمعؾقـاامصجدؼّدماساّعملؿؼؾلغوماساّعمغودعمطـٖاموإذا

مو م، م،واِّؼام مواِّسوام متذطرةماظشفور ماِّسوام مويفماغؼضاء م، مسربة ماِّؼام معرور مصػي

َواظـَٖفاَرمِخْؾَػًةمظخملَؿِنمَأَراَدمَأنمَؼٖذطََّرمَوُػَوماظَِّذيمَجَعَلماظؾَِّقَلم}،مؼؼولمدؾقاغهموتعادي:موسظة

ُؼَؼؾخملُبماظؾَُّهماظؾَِّقَلم}،ؿاماحلقاةماظدغقامإالمساممؼؿؾوهمسامم،موأؼاممإثرمأؼاممصم،{اَأِومَأَراَدمُذُؽوّر

مم.{َواظـَٖفاَرمٔإٖنمِصيمَذِظَكمَظِعِؾَرًةمِظُلوِظيماْظَلِبَصأر

مأتؾاسهممبرورماِّؼاممأنمممسؾقهمودؾم()صؾىماهللاظـيبمعنمػديموظؼدمطانم ؼذطر

ماِّسوامم،موطانمو مٔإٖنماظـٖاُسمَأٗؼَفا)م:مبؼوظهمفمامعامخيارؾطـرّيم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(طٓر

مَبِقَنمَناْظُؿِمِعمٔإٖنمِغَفاَؼِؿُؽِم،مٔإَظىمَصاِغَؿُفوامِغَفاَؼًةمَظُؽِممَؤإٖنمَعَعاِظِؿُؽِم،مٔإَظىمَصاِغَؿُفوامَعَعاِظَممِظُؽِم

مَؼِدٔريمالمَبِؼَيمَضِدمَأَجٕلمَوَبِقَنم،مِصقِهمَصاِغْعماظؾَُّهمَعامَؼِدٔريمالمَعَضىمَضِدمَأَجٕلمَبِقَنم:َعَكاَصَؿِقٔن

مَلَضِؾماظٖشِؾقَؾِةمَوِعَنمآلِخَرِتِه،مُدِغَقاُهمَوِعِنمِظـَْػِلِه،مَغْػِلِهمِعِنماْظَعِؾُدمَصْؾَقْلُخِذم،مِصقِهمَضإضماظؾَُّهمَعا
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مِعِنماْظَؿِوِتمَبِعَدمَعامِبَقِدِهمُعَقٖؿٍدمَغْػُسمَصَواظَِّذيماْظَؿِوِت،مَضِؾَلماْظَقَقاِةمَوِعَنماْظَفَرٔم،

ـٖاَرمَأٔوماْظَفـَٖةمٔإالمَداْرماظٗدِغَقامَبِعَدمَوَعامُعِلَؿِعَؿٍب، مم،(اظ مػو مماظذيصاظعاضل أؼاعهمميفؼـظر

شريمادلزؼدم،موإنموجدممتعاديصاحلةمدللماهللمادلاضقةم،مصننمطاغتمساعرةمباِّسؿالماظ

م،مصؿنمتوبةمغصوّحم(سزموجل)تابمإديماهللمذظكم بعؾادهمأغهمؼؼؾلممتعادياهللمرريؿهما

طؿابهماظؽرؼممبلنمادللؾممسـدعامؼؿوبمإديمميفأخربغاممدؾقاغهتوبةماظؿائؾنيم،مبلمإغهم

آَعَنمَوَسِؿَلمامَعنمَتاَبمَؤإظَّ}م:ؼؼولمتعاديإديمحلـاتم،ممهاهللمتوبةمصادضةمتؿقولمدقؽات

م.{اٖرِحقّؿماَطاَنماظؾَُّهمَشُػوّرَصُلِوَظِؽَكمُؼَؾدُِّلماظؾَُّهمَدقَِّؽاِتٔفِممَحَلـَاٍتمَوماَسَؿاًلمَصاِظّق

اشؿـاعههممضهرورةممسؾهىممموأػؿقؿهه،موحهثٖمممزعناظؼقؿةمظؼدمسينماإلدالممسـاؼةمباظغةمبو

مٔإٖنم*مَواْظَعِصههٔر}م:صؼههالم،مؿػههرؼطمصقههه،موحههذرمأذههدماظؿقههذؼرمعههنماظممباظطاسههاتمواظؼربههات

مَوَتَواَصههِوامِبههاْظَققِّمَوَتَواَصههِواماظٖصههاِظَقاِتمَوَسِؿُؾههوامآَعـُههواماظَّههِذؼَنمٔإظَّههام*مُخِلههٕرمَظِػههيماْظٔنِغَلههاَن

مؽهونَمتالمحؿىموادؿـؿارػام،مجِيُبماشؿـاُعفاممصاظزعنمغعؿةمسظؿىموعـقةمطربى،م{ِباظٖصِؾٔر

مأحَلهٔنمحهإل،مطؿهاممممديِعهنمبهِقٔنمؼدؼهِهمدوَنمَأنمؼرَتِؼهَيمإمممممافإَذامَضهٖقعممفًةمسؾىماإلغلهانمِمُح

:م)اْشَؿههـِِممَخِؿّلههامَضِؾههَلممحنيمضههالحــههامسؾههىمذظههكمردههولماهللم)صههؾىماهللمسؾقهههمودههؾم(ممم

َلم،مَوِشـَهاَكمَضِؾهَلمَصْؼهٔرَك،مَوَصَراَشهَكمَضِؾهممممممَخِؿٕس:مَذَؾاَبَكمَضِؾَلمِػَرِعَك،مَوِصٖقَؿَكمَضِؾَلمَدهَؼِؿكَم

سؾىمأػؿقةماظهزعنمم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(مماظـَِٓؾيَٓمطدأثممم،مُذِغِؾَك،مَوَحَقاَتَكمَضِؾَلمَعِوِتَك(

)صهؾىممحقثمضالم،ممؼومماظؼقاعةم)سزموجل(أعامماهللممهسـعلؽولماإلغلانمأنموضقؿؿهمصؼررم

َلمَسهِنمَأِرَبهٔعمِخَصهإل:مَسهِنممممم:م)َظامَتُزوُلمَضهدَعامَسِؾهٍدمَؼهِوَمماْظِؼَقاَعهِةمَحٖؿهىمُؼِلهلَممممممماهللمسؾقهمودؾم(

ِنمُسُؿُرِهمِصقَؿامَأْصـَاُه؟مَوَسِنمَذَؾاِبِهمِصقَؿامَأِبَؾاُه؟مَوَسِنمَعاِظهِهمِعهِنمَأِؼهَنماْطَؿَلهَؾُهمَوِصقَؿهامَأِغَػَؼهُه؟مَوَسهممممممم

م.َسِؿَلمِصقِه؟(مَسِؾؿِهمَعاَذا
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م موعن ماالسؿؾثٖم مباظزعنهجيب ممار مؼعمهصنغ، مال معضى ممودههإذا مجما، موعن ػذامالت

،ممسؿوػمموادؿؽؾارػموعامحدثمهلممبلؾبم،ممالضابكةصائز األمه االعتبار مب :ماالسؿؾار

موو م، موغعؿه ماهلل مبكؼات مطػرػم موسؿوػم مررؼقم، مإدي ماجلادة مررؼق مسن خروجفم

م.االحنرافمأوماظؾغيمواظطغقانمواالدؿؽؾار

اظلالم(م،مم)سؾقهمشعيبوقوو ،ممومثود،ممادبعوضدمضصمسؾقـاماظؼرآنماظؽرؼممعامحلم

م م، ماظعذاب مأغواع مذؿى متعادي ماهلل مأذاضفا ماظيت ماظغابرة ماِّعم معن بذغوبفمموشريػم

مصؼالمدؾقاغه م، مظؾـاسموِّغػلفم ـُِفِممِبَذِغِؾِهمَأَخِذَغامَصُؽؾًٓا}:وجقودػمموزؾؿفم مَعِنمَصِؿ

ـُِفِممَحاِصّؾامَسَؾِقِهمَأِرَدْؾـَا ـُِفِمماظصَِٓقَقُةمَأَخَذِتُهمَعِنمَوِع ـُِفِمماَِِّرَضمِبِهمَخَلْػـَامَعِنمَوِع مَعِنمَوِع

        .{َؼْظِؾُؿوَنمَأِغُػَلُفِممَطاُغوامَوَظِؽِنمِظَقْظِؾَؿُفِمماظؾَُٓهمَطاَنمَوَعامَأْشَرْضـَا

موجلمسز)ماهللمضٖصمدهؼصمأما قوو عاد معنمِسٖدةمعواضعميفموخربػممغؾلػممسؾقـا(

مؽاغواصاهللمسؾقفممباظعؾممواظؼوةم،ممأغعمؼدمصم،مادلمعـونمػمريمبصمظقعؿربم،ماظؽرؼمماظؼرآن

موموأذٖدػممؾؼة،اخِلميفمزعاغفممأػلمأسظَم موجلمسز)ماهللمٖنوَعمبطّشا،ضوة سؾقفمم(

*مِبَعاٍدمَرٗبَكمَصَعَلمَطِقَفمَتَرمَأَظِم}:تعاديمضالم،معـؾفامُؼَرمملماعدّغمبـوامحؿىموعدغقةمحبضارة

ـُِؾَفامُؼِكَؾِقمَظِمماظَِّؿيم*ماْظِعَؿاِدمَذاِتمٔإَرَم مإػدارمإديماحلالمبفممووصلم،{اْظِؾَؾاِدمِصيمِع

،م{َتِعَؾـُوَنمآَؼًةمٔرؼٕعمِبُؽلِّمَأَتِؾـُوَن}:متعاديمضالم،مصائدةموالمصقهمرائلمالمصقؿامواظؼوةماظوضت

مواتفؿوهمبـؾقِّفممادؿكػُّوامظؽـفم،مماظرزقمأبوابمعنماظؽـريمسؾقفم(موجلمسز)ماهللمصؿَّّو

ماهللمعـعوحقـؽذمم،{اْظَؽاِذِبنَيمِعَنمَظـَُظـَٗكمَؤإٖغامَدَػاَػٍةمِصيمَظـََراَكمٔإٖغا}:ضائؾنيةملػاػباظ

موجلمسز) محٖلمحؿىم،متـؾتمصؾممواِّرضم،ممتطرمصؾمماظلؿاءمصلعلكم،مرزضهمسـفم(

مدلنمسربةموجعؾفمم،مّؽاذقماهللمعنمبطشفمموالمضوتفممسـفممتغنمصؾمم،ماظعذابمسؾقفم
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ـٖامَأَذٗدمَعِنمَوَضاُظواماْظَققِّمِبَغِقٔرماْظَلِرٔضمِصيمَصاِدَؿْؽَؾُروامَساْدمَصَلٖعا}:تعاديمالضم،مؼعؿرب مُضٖوًةمِع

ـُِفِممَأَذٗدمُػَومَخَؾَؼُفِمماظَِّذيماظؾََّهمَأٖنمَؼَرِوامَأَوَظِم مَصَلِرَدْؾـَا*ممَؼِفَقُدوَنمِبكَؼاِتـَامَوَطاُغوامُضٖوًةمِع

ـُِذؼَؼُفِممَغِقَلاٍتمَأٖؼإممِصيمَصِرَصّرامأرحًيمَسَؾِقٔفِم مَوَظَعَذاُبماظٗدِغَقاماْظَقَقاِةمِصيماْظِكِزٔيمَسَذاَبمِظ

ـَِصُروَنمَظامَوُػِممَأِخَزىماْظكِخَرِة م.{ُؼ

ماظلالممقوو صيدىا صاحل مثودكذلك و ساضؾفمماهللمتؾاركموتعاديماظذؼنمم()سؾقه

م موبلؾب موسؿوػمادؿؽؾارػم مورغقاغفم مسؾىممزؾؿفم مواظضالل ماظعؿى وادؿقؾابفم

ماحلقمواظعدلمواإلميانم مغور م، مصؼالماهلدىمواظـور ميفمذلغفم، مَثُؿوُدم}:دؾقاغه َوَأٖعا

ماْظُفَدى مَسَؾى ماْظَعَؿى مَصاِدَؿَقٗؾوا مَطاُغوام َصَفَدِؼـَاُػِم مِبَؿا ماْظُفؤن ماْظَعَذاِب مَصاِسَؼُة َصَلَخَذِتُفِم

مم.{َؼْؽِلُؾوَن

متعاديمم(اظلالممسؾقه)مذعقبمدقدغامضوممأصحاب األيكة وأما ماهلل مأػؾؽفم صؼد

م مفموسدواغمفمظؾؿبماطؿلؾوػاماظيتماِّعوالموأحرضتمأحرضؿفمماظيتمباظـاروسذبفم

وتطػقفماظؽقلموادلقزانموادؿقاللمأعوالماظـاسمباظؾارلم،ميفماِّرضم،ممػمإصلادو

مَشِقُرُهمٔإَظٍهمِعِنمَظُؽِممَعاماظؾََّهماِسُؾُدوامَضِؤممَؼامَضاَلمُذَعِقّؾامِمَأَخاُػمَعِدَؼَنمَؤإَظى}:مدؾقاغهصؼالم

مَوَظامَأِذَقاَءُػِمماظـٖاَسمَتِؾَكُلوامَوَظامَواْظِؿقَزاَنماْظَؽِقَلمَصَلِوُصوامَربُِّؽِممِعِنمَبقِّـٌَةمَجاَءِتُؽِممَضِد

ـُِؿِممٔإِنمَظُؽِممَخِقْرمَذِظُؽِممٔإِصَؾاِحَفامَبِعَدماْظَلِرٔضمِصيمُتْػِلُدوا م{ُعِمِعـِنَيمُط مص، مؼؼطعونؽاغوا

م،اظـاسمأذقاءػممؼؾكلونم،مةؾاععهعماساظـمأدوأمعنموطاغوام،مادلارةموخيقػونماظلؾقل

موؼمدؼانم،ماجملؿؿعمإصلادمسـاصرمعنصاظؾكسمواظؿطػقفممقزان،وادلملاظؽقموؼهطػػون

موادلؽرماالحنرافمعنمحاظةمؿؿعاجملمتلودمؿاوبلؾؾفم،مهأصرادمبنيماظـؼةمصؼدانمإدي

وسظةمظؽلممسربةموجعؾفم(موجلمسز)ماهللمأػؾؽفمظذامماإلغلاغقة،ماظؼقممصؿػلدمواخلدؼعة،

ماُذَعِقّؾماٖتَؾِعُؿِممَظِؽٔنمَضِوِعِهمِعِنمَطَػُرواماظَِّذؼَنماْظَؿَؾُلمَوضاَل}:تعاديمضالم،دارمسؾىمدربفممعنم
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مَطٖذُبواماظَِّذؼَن*ممجاِثِؿنَيمدأرِػِممِصيمَصَلِصَؾُقواماظٖرِجَػُةمِتُفُمَصَلَخَذ*ممكاِدُروَنظَّمأإّذمٔإٖغُؽِم

مثممؼلتيماظؿقذؼرم{اْظكاِدٔرؼَنمُػُممطاُغواماُذَعِقّؾمَطٖذُبواماظَِّذؼَنمِصقَفامَؼِغـَِوامِمظَّمَطَلِنماُذَعِقّؾ ،

متطػقفماظؽ موخباصة م، ماظـاسموحوائففم متالسبمبلضوات معن مظؽل ماظعام قلماإلهلي

مصقؼولماحلقمدؾقاغه: م، م}وادلقزان مظخملْؾُؿَطػخملِػنَي مَسَؾىماظـٖأسمم*َوِؼْل ماْطَؿاُظوا مٔإَذا اظَِّذؼَن

م.{ٖعِؾُعوُثوَنمَأٖغُفممِؽَكَأَظامَؼُظٗنمُأوَظم*َؤإَذامَطاُظوُػِممَأومٖوَزُغوُػِممُؼِكِلُروَنمم*َؼِلَؿِوُصوَنم

م مضٖصطذظك ماظذؼن ممعن ماظؼرآن مسؾقـا ماظؽرؼم محؿى ميفمأحواهلممخربػم غؿػؽر

مو ممبأأهل صغعؿربممبصريػم موجل(فمماهللمؾاضساظذؼنم، مبلؾبمواظطوصانمباظلقلم)سز

مموبطرػممجقودػم مغعؿه مسؾى متعادي مهلل مذؽرػم ماِّعنموسدم مبـعؿيت وطػرػم

ِذَؿإلمُطُؾوامِعِنمَظَؼِدمَطاَنمِظَلَؾٕنمِصيمَعِلَؽـِٔفِممآَؼٌةمَجـَٖؿأنمَسِنمَؼِؿنٕيمَو}م:مضالمتعاديم،واظرزق

مَشُػوْر مَوَربٌّ مَرقَِّؾٌة مَبْؾَدٌة مَظُه مَواِذُؽُروا مَربُِّؽِم ماْظَعٔرٔممم*مٔرِزٔق مَدِقَل مَسَؾِقٔفِم مَصَلِرَدْؾـَا َصَلِسَرُضوا

مَضِؾقٕل مِدِدٕر مِعِن مَوَذِيٍء مَوَأِثٕل مَخِؿٍط مُأُطٕل مَذَواَتِي مَجـَٖؿِقٔن مِبَفـَٖؿِقٔفِم ِظَكمَذم*مَوَبٖدْظـَاُػِم

مم.م{َجَزِؼـَاُػِممِبَؿامَطَػُروامَوَػِلمُغَفأزيمٔإظَّاماْظَؽُػوَر

ماظلالممسؾقه)ملوط صيدىا قووكذلك و مس( ماضؾاظذؼن متعادي ماهلل معنمنواظبلفم

،ممباحلفارةمواظرجممػالكاإلمبنيمهلممذيعحقثمم،مشريػممأعةمبفامؼعذبمملماظعذاب

ممدؼارػمموضؾب مرءودفم مذظكمم،مداصؾفامساظقفامفعلصسؾى مِّعرمطل بلؾبمععصقؿفم

ممؼلؾؼفممملمةغؾقفمموارتؽابفممصاحش مٔإِذماَوُظوًر}:مضالمتعادي،معنماظؾشرممأحدإديمصعؾفا

ماظرَِّجاَلمَظَؿْلُتوَنمٔإٖغُؽِم*مماْظَعاَظِؿنَيمعِّنمَأَحٍدمِعِنمِبَفامَدَؾَؼُؽممَعاماْظَػاِحَشَةمَأَتْلُتوَنمِظَؼِوِعِهمَضاَل

مَضاُظوْامَأنمٔإالَّمَضِوِعِهمَجَواَبمَطاَنمَوَعامم*مٗعِلٔرُصوَنمَضِوْممَأغُؿِممَبِلماظَِّلاءمُدؤنمعِّنمَذِفَوًة

مِعَنمَطاَغِتماِعَرَأَتُهمٔإالَّمَوَأِػَؾُهمَصَلَنِقـَاُهم*مَؼَؿَطٖفُروَنمُأَغاْسمٔإٖغُفِممَضِرَؼِؿُؽِممعِّنمَأِخٔرُجوُػم

م.{اْظُؿِفٔرِعنَيمَساِضَؾُةمَطاَنمَطِقَفمَصاغُظِرماٖعَطّرمٔفمَسَؾِقمَوَأِعَطِرَغا*مماْظَغاِبٔرؼَن
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ماظطاشقةم ماظظادلة ماِّعم معصائر معن ماظعظة مغلخذ مأن مسؾقـا مجيب مصنغه مثٖم وعن

م م، ماهلالكمادللؿؽربة مإدي موعكهلم محاهلم مصار ماظذؼن مادلؽذبني مػمالء محبال وغعؿرب

م م، مطاغتمضوتفواظدعار ممغػلفأمواضدمسرضممؿوػوسمؽػرػمبممصنغفمموحضارتفممصؿفؿا

مادؾّؾمذظكمطانمدعتمإديماإلصلادميفماِّرضإذام،موظـعؾممأنمأؼةمأعةممظؾعؼابمواهلالك

مؼؼولمدؾقاغه:مػالطفاميف ماظـٖأسمَأِؼِديمَطَلَؾِتمِبَؿامَواْظَؾِقٔرماْظَؾرِّمِصيماْظَػَلاُدمَزَفَر} ،

ماْظُؼَرىمَأِػَلمَأٖنمَوَظِو}:م،موؼؼولم)سزموجل({ُعوَنَؼِرِجمَظَعؾَُّفِممَسِؿُؾواماظَِّذيمَبِعَضمِظُقِذؼَؼُفِم

مِبَؿامَصَلَخِذَغاُػِممَطٖذُبوامَوَظِؽِنمَواْظَلِرٔضماظٖلَؿاِءمِعَنمَبَرَطاٍتمَسَؾِقٔفِممَظَػَؿِقـَامَواٖتَؼِوامآَعـُوا

م.{َؼْؽِلُؾوَنمَطاُغوا

ممولكه لي اهلل وأصتغفز هذا قولي أقول

م*مممممم*مممممم*

مأنموأذفدمظه،مذرؼكمالموحدهماهللمإالمإظهمالمأنموأذفدم،ماظعادلنيمربمهللماحلؿد

موصقؾهمآظهموسؾىمسؾقه،موباركمودؾممصٓلماظؾفمم،موردوظهمسؾدهمحمؿّداموغؾقـامدقدغا

م.ممأذيعني

 :م اإلصالو إخوة

االسؿؾارممنذامطانادلعاصرة،مصصائز األمه االعتبار مب :بالشمنممن جماالت االعتبار

مطي؛مام،مصننماالسؿؾارمحبالماِّعممادلعاصرةمأطـرموجوّبماامواجّؾعممادلاضقةمأعّرحبالماِّ

معنماظوضوفمسؾىمأدؾابماغفقارغؿؿؽنم مواغؽلارػا متعؿلمسؾىموػا موظعلمعنمجتـؾفا ،

م:أػممأدؾابماغفقارػا

ماظوالءماىتشار الفضاد بكل أشكاله موتؼدؼم مواحمللوبقة مواظرذوة معنماجملاعؾة

مبعضمخقاغةووضعفماالغؿؿاءماظورينم،م،ماظؼقممتدػور،مواظظؾممعذقووسؾىماظؽػاءةم،م



م(7)

وإؼواءمموادلؿاجرةمبدؼنماهللم،م،مدوهلممظضربموادؿكداعفمموسؿاظؿفمماِّصرادمظورـفم

اظعواعلماظيتمتمديمإديمأػممعنممطؾهمصننمذظكماظػؽرماإلرػابيمادلؿطرفمواحؿضاغهم،

م مودؼوطماظدولم، ماِّعم مجيبماغفقار مظذا موأذؽاظهمحماربةسؾقـا مبؽلمصوره ،مماظػلاد

ممواإلغؿاجماظعؿلو مماالجؿؿاسيماظؿؽاصلموحلنمواالجؿفادمواجلد، م،ماظضعػاءمورساؼة،

واإلرػابقنيموادلؿطرصنيممواحملؿؽرؼنمادلغاظنيمأؼديمسؾىمحدؼدمعنمبقدمواظضرب

م.ماِّعانمبرمإديمذيقّعامعربغمحؿىم،وادلػلدؼنموادلكربنيم

مملحوالبماسؿربمؿنص موماضدمّيممِّعاوعصائر مماحدؼـّاظدول ميفماظـفاةمأنمسؾم،

معنممؼؿؼونموطاغوامآعـوا ظؾذؼنمواآلخرةماظدغقا مؼؿفزأ مال ماِّورانمجزء موأنمرياؼة ،

مرياؼةماِّدؼان.

ماظلابؼةزعنموبلحوالماِّعممظؾعظةمواالسؿؾارممبرورماظإديموضػةمماظقومـامؿامأحوجص

مررؼقمررؼقمادلصؾقنيموػفرمصلؾكماظلابؼنيمعنماسؿربمحبالمصاظعاضل،موادلعاصرةم

ممادلػلدونمصقفؾكمطؿامػؾؽوا.ؼعمصقؿاموضعمصقهمؼحؿىمالمم،مادلػلدؼن

 .وارزضـاماجؿـابهمبارالماظؾارلموأرغاماتؾاسه،موارزضـامحؼاماحلقمأرغاماظؾفٓم

م


